
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

  ۱۴1۰۱1۴۱11        عبدالباري جهاني و نویسندهناشر  
 

 میرزا خان انصاري
 برخهلمړی 

 

 ړلټومیرزا یې د باور ناوکی ورک
 هیڅ گزار یې خطا نه ځی له هدفه

 

میرزا . ادبی کاروان ساالر وو میرزا خان انصاري د پښتو ژبی د کالسیک ادب، په تېره بیا د روښانی تحریک،
د زېږېدو نېټه . خان انصاري د نورالدین زوی او د روښاني طریقې د موسس پیر روښان یا بایزید روښان لمسی دی

میالدي کال کی په دکن کی په یوه جنگ کی وژل سوی  1۳۶۴یې معلومه نه ده خو په یو زر څلوېښت هجری قمری
لومړنیو کلونو کی، د پیر روښان د یوه بل لمسي احداد، چی په خپل وخت کی  میرزا خان انصاری، د ځوانۍ په. دی

خو وروسته یې له احداد سره اختالف پیدا سو؛ د مغولو د پاچا . د روښانی تحریک مشر وو،ډېر کلک ملگری وو
عالی تر وفات وروسته یې د هغه د زوی شاه جهان په پوځ کی  نورالدین جهانگیر خدمت یې غوره کړ او دهغه

او باالخره په دکن کي د مغولي پوځونو او ځایی پاچاهانو او امیرانو ترمنځ د جنګونو په ترڅ کي . منصب درلود
مشهور مستشرق مېجر راورټی د پښتو ادب په باب یوه کتاب سلیکشن فرام دی پوییټری آف د افغانز کی . ووژل سو
او دغه میرزا خان چی د پښتو په ژبه کی . ل سړی دیهغه میرزا خان چی د مغولو خدمت یې کاوه هغه ب لیکی چی

مغول  راورټی وایی دغه میرزا چی دېوان یې تریب کړی دی کوم وخت د. یې دېوان ترتیب کړی دی، بل څوک دی
داچی راورټی به دغه اطالعات له کومه . د سوات او باجوړ په عالقه کی وفات سوی دی اورنگزېب په زمانه کی
او د میرزا  .سی ویالی، خو دونه ویالی سی چی د هغه دغه اطالعات چندانی حقیقت نه لریکړی وی سړی څه نه 

خان انصاری د مرید دولت لواڼی شعرونه او دغه راز د حالنامې بیان، چی د روښاني تحریک په باب تر اوسه 
ری یو سړی دی، او د باور وړ کتاب دی، د دې خبری شاهدی ورکوی چی میرزا خان انصا پوری تر ټولو مستند او

 .پاچا په زمانه کی وژل سوی دی باد په جنگونو کی د شاه جهانآد دکن د دولت  هغه دغه میرزا خان دی چی
زموږ د دې مدعا شاهد د میرزا خان د یوه مخلص او د پښتو ژبي د شاعر دولت لواڼي هغه شعر دی چي د پیر 

 :د مړیني یادونه یې پکښي کړې ده او وایيروښان د کورنی په باره کي یې لیکلی او د میرزا خان 
 

 میرزا خان د نورالدین صفت به څو کړم
 میا روښان د علم ښاروو دی یې در وو
 د هادي په زړه چي پټ وو په ډیر کاله

 د میرزا خوله د هغه علم مظهر وو
 هیڅ افغان ده غوندي شعر کړی نه دی

 دی په خپل زمان تر هر شاعر بهتر وو
 محبت تکبر نه کړپه دنیا یې 

 په ظاهر سپینه جامه کښي قلندر وو
 د دکن په جنګ شهید شو خوشنود اوسه

 په تاریخ د زر څلویښت د ده ګذر وو
 

د دولت لواڼي دا شعر د میرزا خان د وفات او د پیښي په باب شک نه پریږدی؛ دا چي پخپله میرزا خان انصاري د 
نظم لیکلی دی، سړي ته سوال پیدا کیږي چي میرزا خان څرنګه د همدغه کال د دکن د یوه جنګ په باره کي یو 

دکن د هغه جنګ په باره کي چي باید پکښي وژل سوی وي نظم ولیکی، او د هغو ظلمونو او ناروا یادونه یې وکړه 
 .چي په هغه جنګ یا جنګونو کي تیر سوي دي

 په تاریخ د زر څلویښت وایم دا خبر
 چي لیده شو پر دکن ګجرات جبر
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 په خپل عمر چي خبر په نیک و بد شوم
 په دا دود مي قتل نه لید په ډبر

 مسلمان کافران ګډ سره پراته دي
 چي یې ستر نه په اور شي نه په قبر

 یو عجب د وینو تږې زمانه ده
 د رحمت په اوښکو نه وژړل ابر

 په ضرور ضرور پریشان شو له وطنه
 د ځینو ځینو شو تلف تمام ټبر

 ن پاته پخپل ځای شولحیرانان زهیرا
 ظالمان ورته په قهر لکه ببر

 د دې دور زورور هسي دلیر شو
 چي د ظلم نوک وهي لکه هژبر

 اې میرزا له هسي قومه پناه غواړه
 چي په ژبه مسلمان وي په خوله ګبر

 

په جنګونو کي د میرزا خان د وژل کیدلو په باره کي د دولت لواڼي شعر په دې برخه کي هیڅ شک نه  د دکن
پریږدي؛ البته مغول امپراطور شاه جهان، چي د ده د پاچهی په دریم کال باید میرزا خان وژل سوی وي، په دکن 

کال په سر کي نه بلکه په پای  1۴۰۴او کیدای سي چي میرزا خان انصاري د . کي ډیر زیات جنګونه کړي دي
میالدي کال سره سر خوري، د دغو جنګونو په باره کي د نظم لیکلو څخه وروسته، وژل سوی  1۳۶1کي، چي د 

ښیی او وایي چي خان عالي شان رشیدخان او میرزا خان د  1۴۰۴حالنامه هم د میرزا خان د وژل کیدلو کال . وي
د میرزا خان او . په د دښمن دوولسو زرو عسکرو حمله ورباندي وکړهدکن د صوبې په بیجاپور کي وه چي ناڅا

په هغه جنګ کي میرزا خان او د هغه زوی عبدالحکیم شهیدان . رشید خان سره یوازي درې سوه تنه ملګري وه
د حالنامې . سول او رشید خان، د میرزا خان په مشوره او ټینګار، د جنګ له میدان څخه ځان په تیښته خالص کړ

 .په حواله، په هغه جنګ کي د رشید خان ورور میاداد هم وژل سوی دي
د دکن په دریو سیمو کي، په هغه وخت کي دریو واکمنانو قدرت درلود، چي شاه جهان یو په یو ټولو ته ماتي 
ورکړې، او د دې جنګونو په ترڅ کي، چي ټول د مسلمانو پاچاهانو سره وه، ډیري زیاتي ویني توی سوې او دې 
جنګونو د شاه جهان د زوی محی الدین محمد اورنګزیب په زمانه کي هم دوام وکړ او د مغولو د مقتدر دولت د 
کمزوره کیدلو یو علت په دغو جنګونو کي هغه درانه لګښتونه وه چي هم یې د ډهلي د حکومت خزانې تشي کړې، 

 .و هم یې د دکن اقتصاد له رکود سره مخامخ کړهم یې په دکن کي په زرهاوو بیګناه مسلمانان او هندوان قتل کړل ا
 

هغه یو  د مغول پاچا جهانگیر سره د څخه بېلېدلو او جبهې تغیر او د روښاني احداد سیاسید میرزا خان د  
، تتر مرگه پوری روښاني طریقې، پیر کامل، طریق. روښاني عقایدو باندی کومه اغېزه نه ده کړېځای کېدلو یې پر

  .دغه مفاهیم وه مهم مضمون د عمر تر پایه پوری یې د شعر لو مفکورې ته وفادار پاته سو، اویقین حاصلو اود
 

 زه چی ډېره ډېره مینه په گلزار کړم
 په هر رنگ کی ننداره د خپل دلدار کړم

 که طالب په اندېښنو کی تفکر دی
 زه بې اوس د محبت په ږغ بیدار کړم

 ت پرې باندی نه وییو زمان به فراغ
 که زه ځان ورته په خپل دستور سینگار کړم

 په هر لور به ال عالج را پسی گرځي
 چی د خوږ زړگوټي مینه یې مهار کړم

 که مجاز د حقیقت له مخه واخلم
 به تر خپلي ډېوې جار کړم دا اور پښتي

 په ظاهر کی ور څرگند شي باطن به او
 ړمچی صورت یې خانقا زړه یې بازار ک
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 په سترگو گوري په هر لور چی د معنی
 په هر څه کی خپل دیدار کړم ور څرگند به

 هر عارف چی د صورت له خویه ووزي
 ترو بې زه د مسکینانو په قطار کړم
 د میرزا خبری ږمنځی د معنی دي

 چی غنچه ملوکي زلفی پې تار تار کړم
 

 او .او سپینو کلماتو پښتو ادب ته معرفی کړې ده سادهمیرزا خان انصاری د تصوف پرله پېچلې مفکوره په ډېرو 
ده په څېر سپینی  چی د تصوف په باره کي یې دچندانی نه وی تېر سوی  سړی ویالی سی چی داسی شاعران به

چی  او وایی .خبری ته هغه پخپله هم متوجه دی دې. ځان یې د هری بال خولې ته سپر کړی وي خبري کړي وی او
د وحدت الشهود په باب ږغېږی، مگر کله کله  میرزا خان په یوه غزل کی .ب خبری باید لوڅی ونه کړيد حجا

 او دا میالن هم، د خپل کالم له .میالن پیدا کوی د وحدت الوجود خواته ورایه ورباندی پوهېږی چی نظم یې سړی له
 .راوړي طبیعت سره سم، په ډېره ساده ژبه

 

 ژبه وایم دا کالم د حقیقت په
 لکه ذات په هر صفت کی خپسر ستایم

 یک تنها لکه الف یمه بې ټکي
 په یوه وجود محیط د کل اشیا یم

 له هر چا سره په علم په هستی کی
 یو په یو ور رسېدلی سرترپایم
 مدام یو د یوه وجده تماشا کړم

 تل ترتله بې شریکه بې همتا یم
 که زما یگانگۍ وته نظر کړې

 ی نشته یک تنها یمپه وحدت کی دوی
 په ریښتوني دین به نن ووځی پوځونه

 په دغه معنی اقرار په اذا جا یم
 د کثرت په عددونو می ځان پټ کړ
 اوس گهی گهی دغه شم گهی دا یم
 په یقین یقین نیژدې په گومان لیری

 په دیدن له دواړو کونو ماورا یم
 په دا بزرگ نامه مي څوک بلالی نه شی

 اسمه مسمی یمله هره  زه مدام
 حیاتی می تل تر تله برقرار ده
 په توحید کی فنا شوی له  فنا یم

 د اثبات قدم می پاس په نفی کښېښود
 او د ذات زوال می نشته تل بقا یم

 ته څړه مخ یم په هر لوری و عارف
 د دوبین پر مخ گومان زه یې تر شا یم

 لکه کب دی له اوبو اوبه له کبه
 یم دغه هسی رسېدلی و هرچا

 ناتمام مشرک له ځانه په عذاب دی
 دزړه په مدعا یم د انسان کامل

 زما ذات په دواړکونو نه ځایېږی
 په  قفس کی ویېدلی د میرزا یم
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خان،  کاکړ، چی د پښتو ژبی د شاعرانو په لړ کی یې د خوشحال د پښتو ژبی خوږ ژبي شاعر پیرمحمد 
 .فتونه کړي دی، نو د میرزا خان په باب واییص رحمن بابا او حمید ماشوخېل

 

 مگر درېغه د میرزا کالم به جوړوو
 په وحشی الفاظو ده کړ ویران شعر

 

دغه راز شمس الدین کاکړ هم د پښتو ژبي د نورو شاعرانو د ستایلو په ترڅ کي، سره له هغه چي د میرزا خان 
 .ته نیسیانصاري صفت کوي، د هغه په شعر کي بې معنی الفاظو ته ګو

 

 د فقیر میرزا په شعر کي ویل نسته
 بل به نه وي هسي شان دوکان د شعر

 په ردیف کي برابر دی ولي دریغه
 بې معنی الفاظ یې کړل عنان د شعر

 

په کال دیارلس سوه څلور پنځوس  هغه دېوان چی د کابل پښتو ټولني سړی د میرزا خان انصاری او کله چی 
 افیو نیمگړتیاوي ویني او په ځینوپه ترڅ کی د ق نو د ځینو غزلونو دی، وگوري هجري شمسي کی چاپ کړی

په  اکړ او شمس الدین کاکړ ښاییحمد کاو سړی ویالی سی چی پیر م .د سېالبونو کمی او زیاتی ویني غزلونو کی
 د مثال په توگه .دغه برخه کی په حقه وو

 

 په تاریخ د زر څلوېښتم وایم دا خبر
 یده شو په دکن گجرات جبرچی ل

 کافران گډ سره پراته ديمسلمان 
 اور شي نه په قبر چی یې ستر نه په

 ضرور په ضرور پرېشان شو له وطنه په
 تلف تمام ټبر د ځینو ځینو شو

 

چی هم د قافیې له مخی سم  .وسته د ټبر کلمات راغلی دییا ورخبر، جبر، قبر او ب موږ گورو چی په دې نظم کی د
یا د مثال  .انتظارنه ایستل کېږی یې د دونه لوی شاعر څخه داسی سکته گی راولی چیپه لوستلو کی  نه دی، او هم

 .د سېالبونو ډېره عجیبه غلطي لیده کېږی په توگه په دې غزل کی
 

 دغه گل چی دنېستیه په وجود شو
 بنفشه یې په قدم کی په سجود شو

 د کامل پیاله به نوش کړې
 پر نغمه د نی و عود شو فهم که دی

 وفایی  د جهان گوره
 له سمود شو خالی له عاده چی په سو

 گل چی راغی هسی درومی
 دود معدود شو لکه عمر یې د باد په

 

د مسکینه، دوبینه، دینه، رنگینه، او امینه په  قافیه لیکل  چی ه د میرزا خان په یوه بله غزل کییا د مثال په توگ
 . یو ځای گورو چیسوې ده 

 

 د بې فهمه سړی هسی رنگ سزا ده
 سترگی سپینه زړه تخته یې توره د چی

 نا آشنا شو د آشنا له سادگیه
 د کثرت جامې یې واغوستې رنگینه
 چی تمام وجود یې عین کسی نه شی

 د د ې یار مخ به په کومو سترگو وینه
 لمړی برخی پاید 


